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ค าขอบคณุจากผูเ้ขยีน 

 

คูม่อืค ำแนะน ำนีไ้ดรั้บประโยชน์อยำ่งมำกจำกกำรปรกึษำกับผูเ้ชีย่วชำญทีคุ่น้เคยกบักำรเพำะพันธุแ์ละกำรเก็บรักษำกำรจ ำแ

นกพันธุท์ีแ่ตกตำ่งกนัภำยในอำคำรสถำนทีท่ำงกำรคำ้ สวนสตัวแ์ละทีเ่ก็บสว่นตัว โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เรำขอขอบคณุ Bill 

Hughes, Francois Le Berre, Yuri Lukin, Vladimir Odinchenko, Buntje Soetanto, Richard Struijk และ Peter Paul 

van Dijk ทีใ่หเ้วลำและขอ้มูล ซึง่ชว่ยปรับปรุงกรอบงำนของคูม่อืค ำแนะน ำนีใ้หด้ขี ึน้ 

 

นอกจำกนี ้เรำยังขอขอบคณุผูค้นจ ำนวนมำกในประเทศถิน่ก ำเนดิทีผ่สมสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม นกสตัว ์เลือ้ยคลำน 

ปลำและสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลังในฟำรม์และโดยกำรกักขงั 

ทีใ่หข้อ้มลูอย่ำงเป็นประโยชน์แกเ่รำเพือ่ท ำใหคู้ม่อืค ำแนะน ำนีเ้ป็นประโยชน ์นอกจำกนี ้

เรำขอขอบคณุเจำ้หนำ้ทีจ่ำกหน่วยงำนดำ้นกำรจัดกำรและหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตรข์อง CITES 

หลำยคนทีแ่บง่ปันประสบกำรณ์เกีย่วกบัควำมทำ้ทำยทีม่อียูใ่นกำรตรวจสอบสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรจ ำแนกพันธุ์

ทีแ่ตกตำ่งกนั 

 

ประกำรสดุทำ้ย เรำขอขอบคณุ Dena Cator และ Richard Jenkins จำก IUCN 

ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนและใหข้อ้คดิเห็นทีป่รับปรุงเอกสำรฉบบัสดุทำ้ย และ Claire Beastall จำก TRAFFIC 

Southeast Asia 

ตอ่ควำมพยำยำมของเธอในกำรผลติซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกำรท ำงำนร่วมกนักอ่นหนำ้นีต้ำมกรอบของแบบฟอรม์กำรรวบรวม

ขอ้มลู  
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ตอนที ่1 บทน า 
 
สตัวท์ีเ่ลีย้งหรอืเลีย้งในสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นกำรกกัขงัโดยไม่ขึน้กบัประชำกรในป่ำ 
ยกเวน้กำรหำตัวอยำ่งพันธุจ์ำกป่ำในบำงครัง้เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งกำรผสมขำ้มชนดิพันธุนั์น้สำมำรถซือ้ขำยไดโ้ดยไมส่ง่ผลกร

ะทบตอ่ประชำกรในป่ำ ในกรณีของชนดิพันธุท์ีถ่กูคกุคำมจำกกำรลดแรงกดดนัในกำรเก็บเกีย่วของประชำกรในป่ำนัน้ 

กำรคำ้ตวัอยำ่งพันธุท์ีเ่พำะพันธุโ์ดยกำรกักขงัอำจเป็นประโยชนต์อ่กำรฟ้ืนฟแูละกำรอนุรักษ์ประชำกรในป่ำทีถ่กูท ำใหห้มด
สิน้ลงไดอ้ยำ่งจรงิจัง ในท ำนองเดยีวกนั 

กำรเลีย้งชนดิพันธุเ์พือ่กำรคำ้โดยทีไ่ขห่รอืตัวออ่นมโีอกำสรอดชวีติไดน้อ้ยมำกในป่ำจะถูกเก็บเกีย่วและเลีย้งในสภำพทีอ่ยู่
โดยกำรกักขงั เป็นระบบกำรผลติทีป่ลอดภัยทำงชวีภำพ ซึง่สำมำรถใหป้ระโยชนใ์นกำรอนุรักษ์ของประชำกรในป่ำ 

 

แตถ่ำ้ไมม่กีำรควบคมุทีเ่หมำะสมกบักำรเพำะพันธุโ์ดยกำรกกัขังและกำรท ำฟำรม์ปศสุตัว ์
อำจมแีนวโนม้ทีอ่ำคำรสถำนทีเ่หลำ่นีจ้ะกำรรับและฟอกตวัอยำ่งพันธุท์ีไ่ดรั้บอย่ำงผดิกฎหมำยมำจำกป่ำ 

เพือ่หลกีเลีย่งเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้นี ้เป็นสิง่ส ำคญัทีห่น่วยงำนก ำกบัดแูลของ CITES และหน่วยงำนก ำกับดแูลของรัฐบำลอืน่ๆ 
จะด ำเนนิกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอและอยำ่งมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำนทัง้หมดภำยใตเ้ขตอ ำนำจปกครองของตน 

เพือ่ผลติตวัอยำ่งพันธุข์องชนดิพันธุเ์พือ่กำรคำ้ 
 

เจำ้หนำ้ทีท่ีรั่บผดิชอบในกำรตรวจสอบอำคำรสถำนทีค่วรท ำควำมคุน้เคยกบัชนดิพันธุท์ีอ่ยูโ่ดยกำรกกัขงัของอำคำรสถำนที่

นัน้ ควรมกีำรตรวจสอบกอ่นกำรวจัิยพืน้หลงับำงประกำรเกีย่วกบัชวีวทิยำของชนดิพันธุท์ีม่ปัีญหำ ตัวอยำ่งพันธุเ์ชน่ 
ขอ้มลูทันสมยัเกีย่วกบัชวีวทิยำและสถำนะของสตัวห์ลำยชนดิทีร่ะบไุวใ้นอนุสญัญำ CITES นัน้จะสำมำรถดไูดท้ี ่
www.iucnredlist.org 

นีเ่ป็นสิง่ส ำคัญเป็นอยำ่งยิง่เมือ่ท ำกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ตอ่อำคำรสถำนทีห่รอืในกรณีทีอ่ำคำรสถำนทีท่ีจั่ดตัง้ขึน้ไดเ้ปลีย่น
แปลงกำรจัดกำรหรอืขยำยกำรด ำเนนิกำรเพือ่รวมชนดิพันธุใ์หมเ่ขำ้มำ ถำ้เป็นไปได ้

ควรมเีจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจจัดกำรทีเ่มือ่ท ำกำรตรวจสอบ 
ควรมกีำรตดิตำมโดยตัวแทนของหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตรห์รอืผูเ้ชีย่วชำญอสิระทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ 

 
กำรตรวจสอบทีด่ ำเนนิกำรอยำ่งขยันขนัแข็งจะท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ อำคำรสถำนทีด่งักลำ่วนัน้ 

 ถกูจัดตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยและปฏบิตัติำมกฎหมำยของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงครบถว้น 

 ผลติตวัอยำ่งพันธุโ์ดยกำรกักขังโดยไมต่อ้งเพิม่ตวัอย่ำงพันธุป์กตจิำกตวัอย่ำงพันธุท์ีถู่กจับในป่ำหรอืทีไ่ดม้ำซึง่ตวัอ

ยำ่งพันธุท์ีผ่ดิกฎหมำย และ 

 มคีวำมสำมำรถในกำรผลติตวัอยำ่งพันธุท์ดสอบตำมจ ำนวนทีอ่ำ้งวำ่เลีย้งโดยกำรกักขงัหรอืในฟำรม์ 

 
กำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอของแตล่ะอำคำรสถำนทีพ่รอ้มกับจ ำนวนและชนดิพันธุท์ีผ่ลติและสง่ออกโดยอำคำรสถำนทีเ่ห

ลำ่นัน้ควรไดรั้บกำรดแูลอยำ่งรอบคอบและรัดกมุ 
กำรตรวจสอบควรมกีำรจัดท ำบันทกึขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจจัดกำร 

สิง่นีจ้ะชว่ยใหส้ำมำรถก ำหนดรหัสถิน่ก ำเนดิทีถ่กูตอ้งใหก้ับใบอนุญำตกำรสง่ออกของ CITES 

เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรคำ้ขำยทีไ่มถ่กูรบกวน 
ถกูกฎหมำยและไมเ่ป็นอนัตรำยตอ่ชนดิพันธุโ์ดยกำรกกัขงัและ/หรอืฟำรม์ทีจ่ดทะเบยีนในรำยกำรของ CITES 

ซึง่จะยอมรับไดโ้ดยคูค่ำ้ และไมถ่กูหยดุชะงักเพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำรกำรสง่ออก 
 

แนวทำงนีไ้ดรั้บกำรจัดท ำขึน้โดยไดรั้บมอบหมำยจำกส ำนักเลขำธกิำร CITES และจัดท ำใหเ้สร็จสิน้โดย TRAFFIC (2013) 
โดยมเีอกสำรกำรตรวจสอบและค ำแนะน ำทีค่รอบคลมุส ำหรับอำคำรสถำนทีใ่นกำรเพำะพันธุส์ตัวเ์ลือ้ยคลำนโดยกำรกักขงั

ของภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตวัอย่ำงพันธุข์องกรอบกำรท ำงำนทัว่ไปทีน่ ำเสนอในทีน่ี ้

ทีส่ำมำรถปรับใหเ้หมำะสมกับระบบกำรผลติและชนดิพันธุท์ีพ่จิำรณำไดม้ำกขึน้ คูม่อืกำรตรวจสอบสตัวเ์ลือ้ยคลำนมอียู่ทีน่ี:่ 
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf 

 
ตอนที ่2 วธิกีารใชคู้ม่อืการตรวจสอบฉบบันี ้
 
คูม่อืฉบบันี้จะแนะน ำผูใ้ชผ้ำ่นทำงขัน้ตอนกำรตรวจสอบอำคำรสถำนทีใ่นสำมขัน้ตอน: 

 กอ่นกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที ่

 ในระหวำ่งกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที ่และ 

 หลงัจำกกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที ่

 
ขอ้มลูทีร่วบรวมมำในชว่งสำมขัน้ตอนนีค้วรไดรั้บกำรเปรยีบเทยีบเพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้อำ้งของกำรเพำะพันธุโ์

ดยกำรกักขงัและ/หรอืในฟำรม์ 

http://www.iucnredlist.org/
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf
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หน่วยงำนก ำกบัดแูลทีรั่บผดิชอบจะตอ้งเก็บบนัทกึขอ้มลูกำรตรวจสอบรำยละเอยีดและถกูตอ้งเป็นสิง่ส ำคญั 

เนือ่งจำกจ ำเป็นในกำรตดิตำมตรวจสอบและประเมนิระยะยำวถงึระดบักำรผลติประจ ำปี และประสทิธภิำพกำรจัดกำรโดยรวม  

 
ส ำหรับแตล่ะขัน้ตอนนัน้ จะมคี ำแนะน ำโดยละเอยีดและแบบฟอรม์กำรรวบรวมขอ้มลู เริม่ขัน้ตอนทีข่ัน้ตอนที ่ 1: 

กอ่นกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที ่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ 
งำนและขัน้ตอนทัง้หมดเสร็จสมบรูณ์กอ่นด ำเนนิกำรตอ่ในขัน้ตอนถัดไป 
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ข ัน้ตอนที ่1: กอ่นการตรวจสอบอาคารสถานที ่
 
จดุมุง่หมำยของค ำแนะน ำนี้คอื กำรจัดเตรยีมกรอบกำรท ำงำนทัว่ไปส ำหรับหน่วยงำนบรหิำรและหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตร ์

CITES แหง่ชำตแิละหน่วยงำนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ชว่ยในกำรประเมนิสถำนทีท่ีอ่ำ้งวำ่ 

ผลติตวัอยำ่งพันธุโ์ดยกำรกักขังและ/หรอืฟำรม์ 
และประเมนิควำมสำมำรถในกำรผลติตัวอยำ่งพันธุจ์ ำนวนมำกทีซ่ือ้ขำยในแตล่ะปี 

ควรมกีำรตรวจสอบอยำ่งสม ำ่เสมอและเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัอำคำรสถำนทีใ่นแบบกกัขงัและกำรท ำฟำร์
มปศสุตัวเ์ป็นประจ ำทกุปี โดยเป็นสว่นหนึง่ของแผนกำรท ำงำนของผูบ้รหิำร และมคีวำมส ำคัญเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่  
ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยของอนุสญัญำจะมผีลอยำ่งครบถว้น 

 

ก.  ระยะเวลาในการตรวจสอบ 

 
หำกกำรด ำเนนิกำรไดรั้บอนุญำตหรอือำ้งสทิธิใ์นกำรท ำฟำรม์หรอืผสมชนดิพันธุโ์ดยกำรกักขังแลว้ 

หลกัของกำรตรวจสอบดำ้นกฎระเบยีบคอืกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง และควำมชอบดว้ยกฎหมำยของกำรด ำเนนิงำนนัน้ 

ดงันัน้เป็นสิง่ส ำคัญมำกคอื เมือ่ใดก็ตำมทีเ่ป็นไปได ้กำรตรวจสอบควรสอดคลอ้งกบักจิกรรมส ำคัญ (หรอืเหตกุำรณ์) 
ทีก่ ำหนดลักษณะ (หรอืตดัสนิ) ระบอบกำรจัดกำรทีม่กีำรปฏบิัต ิ(เชน่กำรเพำะพันธุโ์ดยกำรกักขงัและ/หรอืในฟำรม์) 

 
ในกรณีทีม่กีำรเพำะพันธุช์นดิพันธุห์นึง่ในฟำรม์และ/หรอืกำรกักขงันัน้ กำรตรวจควรตรงกับ: 

 กำรรวบรวมและบม่เพำะไขแ่ละ/หรอืกำรเลีย้งดตูวัออ่นแรกเกดิทีไ่ดรั้บจำกสตัวป่์ำทีถู่กสง่ตวัไปยังสถำนทีส่ ำหรับ

กำรบม่เพำะและ/หรอืเลีย้งดใูนกรณีของกำรท ำฟำรม์ หรอื 

 กำรผลติไขใ่นทีแ่ละกำรฟักไขแ่ละ/หรอืกำรเกดิมชีพีกรณีของกำรเพำะพันธุโ์ดยกำรกักขงัในวฏัจักรแบบปิด 

 

ข.  การเตรยีมการกอ่นการตรวจสอบ (ตอ้งเสร็จสิน้อยา่งนอ้ย 24 ช ัว่โมงกอ่นการตรวจสอบ) 
 
ควรด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เตรยีมพรอ้มในกำรตรวจสอบอำคำรสถำนทีท่ีผ่ลติ 

เก็บและสง่ออกตวัอยำ่งพันธุเ์พือ่สง่ออกชนดิพันธุล์กูหลำน  

 
1. ตรวจสอบระเบยีนทีม่อียูเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่ 

อำคำรสถำนทีไ่ดรั้บกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยเพือ่เก็บรักษำพันธุห์รอืท ำฟำรม์ชนดิพันธุท์ีพ่จิำรณำ ยนืยันวำ่ 
ไมม่กีำรละเมดิทีม่อียู ่ซึง่ก ำลงัไดรั้บกำรตรวจสอบโดยเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำย  

 
2. ตรวจสอบจำกประวตัทิีผ่ำ่นมำและจำกกำรตรวจสอบถงึกำรจัดกำรกำรกักขงัทีด่ ำเนนิกำรโดยอำคำรสถำนทีนั่น้ (เชน่ 

กำรเพำะเลีย้งโดยกำรกักขงั กำรท ำฟำรม์ และ/หรอืกำรเก็บเกีย่วจำกป่ำ) 

อำคำรสถำนทีจ่ ำนวนมำกปฏบิัตริวมระบอบกำรจัดกำรดงักลำ่วขำ้งตน้รวมกนับำงสว่น (หรอืทัง้หมด) 
กำรตรวจสอบอำคำรสถำนทีเ่หลำ่นีอ้ำจตอ้งมกีำรตรวจสอบอย่ำงละเอยีดเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ 

มกีำรปฏบิัตติำมรูปแบบกำรจัดกำรทีเ่ขม้งวดมำกขึน้ เชน่กำรเพำะพันธุโ์ดยกำรกกัขงัและในฟำรม์ 
ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนทีจั่ดตัง้ขึน้ใหมนั่น้ 

ผูม้อี ำนำจจัดกำรควรด ำเนนิกำรตรวจสอบร่วมกับหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตร ์

กำรตรวจสอบครัง้แรกนีค้วรเขม้งวดเพือ่สรำ้งขอ้มลูพืน้ฐำนเกีย่วกับประเภทของกำรจัดกำรกำรกกัขงัและจ ำนวนตวัอ
ยำ่งพันธุท์ีจ่ัดเก็บไว ้เทยีบกับกำรตรวจสอบในภำยหลงั 

 
3. ตรวจสอบประวตัทิีม่อียูเ่พือ่ตดัสนิของชนดิพันธุท์ีม่ใีนอำคำรสถำนทีแ่ละชนดิของตัวอยำ่งพันธุ ์ (สตัวท์ีม่ชีวีติ หนัง 

ฯลฯ) และปรมิำณ (จ ำนวนหรอืน ้ำหนัก) ทีถู่กสง่ออกไปในอดตี บนัทกึขอ้มลูนีใ้นแบบฟอรม์ 1 (ในหนำ้ 10) 

 
4. ในกำรประมำณจ ำนวนตวัอย่ำงพันธุข์องระยะชวีติทีแ่ตกตำ่งกันหรอืชว่งชัน้ปีทีค่วรมใีนระหวำ่งกำรตรวจสอบนัน้ 

ใหก้รอกแบบค ำนวณควำมสำมำรถในกำรผลติใหเ้สร็จสมบรูณ์ (ในหนำ้ 6) 
ตำมขอ้มูลทีไ่ดรั้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบครัง้ลำ่สดุ หรอืขอ้มูลลำ่สดุ ถำ้ม ีโปรดทรำบวำ่ 

จ ำนวนตัวอยำ่งพันธุท์ีส่ำมำรถน ำเสนอคอืจ ำนวนปีทีผ่ลติไดต้อ่เนือ่ง 
โดยไมร่วมตัวเลขทีข่ำย/สง่ออกโดยอำคำรสถำนที ่และอตัรำกำรตำยเฉลีย่ในชว่งกำรเตบิโตของชัน้เหลำ่นัน้ในปีนัน้ 

นีค่อืเหตผุลส ำคญัทีต่อ้งระวงั และพรอ้มทีจ่ะเขำ้ถงึขอ้มูลกอ่นหนำ้เกีย่วกบักำรตรวจสอบและกำรไดม้ำ 

กำรขำยและกำรสง่ออกตัวอย่ำงพันธุ ์
 

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ 
แบบฟอรม์กำรตรวจสอบทีจ่ ำเป็นและเครือ่งเขยีนทัง้หมดจะถูกน ำไปเมือ่เยีย่มชมและตรวจสอบ 

เพือ่หลกีเลีย่งควำมจ ำเป็นในกำรทีต่อ้งจดจ ำขอ้มลูทีส่ ำคญั ถำ้เป็นไปได ้

ควรใชก้ลอ้งดจิติลัเพือ่สนับสนุนรำยละเอยีดของกำรตรวจสอบ 
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6. เจำ้หนำ้ทีส่องคนควรด ำเนนิกำรตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ ไม่มคีวำมไมล่ ำเอยีง 

และเพือ่หลกีเลีย่งควำมผดิพลำดของบคุคลทีล่ะเลย ในกรณีทีม่กีำรตรวจพบควำมแตกตำ่งหรอืควำมผดิปกต  ิ
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ข ัน้ตอนที ่1 ส ิง่ทีต่อ้งท าเพือ่ใหเ้สร็จสมบรูณ์  
(กาทีก่ลอ่งเมือ่เสร็จสิน้): 
 

 ยนืยันวำ่เจำ้ของหรอืผูจ้ัดกำรของอำคำรสถำนทีจ่ะอยูใ่นทีท่ีจ่ะตรวจสอบ 

 ยนืยันวำ่เจำ้ของอำคำรหรอืผูจ้ัดกำรทรำบวำ่มขีอ้มลูใดบำ้งทีต่อ้งกำร และยนิดทีีจ่ะใหข้อ้มลูของตน้ตอ (เชน่ 

ส ำเนำใบอนุญำตใหเ้ก็บ ประวัตกิำรเพำะพันธุ ์ฯลฯ)  

 กำรใชข้อ้มลูจำกกำรตรวจสอบครัง้กอ่นนัน้ ใหก้รอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ 1 (หนำ้ 10) 

เกีย่วกบัชนดิของอำคำรสถำนทีท่ีไ่ดรั้บกำรจดทะเบยีนเพือ่เก็บ และจ ำนวนตวัอย่ำงพันธุท์ีเ่ก็บไว ้

หำกไม่สำมำรถใชง้ำนขอ้มูลดงักลำ่วได ้ควรถอืวำ่เป็นกำรตรวจสอบเป็นครัง้แรก และควรกรอกแบบฟอรม์ 1 

ในระหวำ่งกำรเขำ้มำตรวจในครัง้นี้ 

 กรอกขอ้มูลแบบค ำนวณควำมสำมำรถในกำรผลติตำมขอ้มลูทีม่อียู ่(หนำ้ 6) 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ คณุมเีครือ่งเขยีน (ดนิสอ สมดุบนัทกึ บรรทดั) รำยงำนกำรตรวจสอบกอ่นหนำ้ (ถำ้ม)ี 

และกลอ้งดจิติลั (ถำ้ม)ี 

 
แบบค านวณความสามารถในการผลติ 

 
แบบค ำนวณนี้ชว่ยใหผู้ต้รวจสอบสำมำรถประมำณคำ่เฉลีย่ของจ ำนวนทีส่ำมำรถผลติไดโ้ดยอำคำรสถำนที ่
โดยพจิำรณำจำกจ ำนวนของตัวโตเต็มวยัเพศเมยี (เจรญิพันธุ)์ และจ ำนวนเฉลีย่ของเหตกุำรณ์สบืพันธุต์อ่ปี 

กำรค ำนวณควรจะเสร็จสิน้กอ่นกำรตรวจสอบ (โดยใชข้อ้มลูจำกกำรตรวจสอบกอ่นหนำ้นี ้และบนัทกึขอ้มลูกำรสง่ออก 

ฯลฯ) กำรค ำนวณควรท ำซ ้ำโดยใชจ้ ำนวนตน้ตอทีส่งัเกตในระหวำ่งกำรตรวจสอบปัจจุบนั กำรค ำนวณนี้สำมำรถยอ้นกลบั 
(เชน่ โดยใชก้ำรหำร) เพือ่ก ำหนดจ ำนวนตน้ตอตวัเมยีทีต่อ้งกำร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรผลติทีร่ำยงำนเป็นประจ ำทกุปี  

 
เริม่ตน้ทีก่ลอ่งสแีดงและจบทีก่ลอ่งสเีหลอืงในแผนภำพดำ้นลำ่ง 

เพือ่ท ำกำรค ำนวณก ำลงักำรผลติทัง้หมดกอ่นและหลงักำรตรวจสอบ ตำมกำรผลติทีร่ำยงำนโดยอำคำรสถำนที ่

ขอ้ควำมอธบิำยอยู่ทีด่ำ้นลำ่งของแผนภำพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนตัวเมยี   ตวัอยา่งพนัธุ:์ 50 

% ของแมพั่นธุ ์
ตอ่ฤดกูำล  

จ ำนวนครอก/เลำ้ 
ตอ่ปี   

ตวัอยา่งพนัธุ:์ 0.7 (70%) 

ตวัอยา่งพนัธุ:์ 2 

ตวัอยา่งพนัธุ:์ 0.8 (80%) 

จ ำนวนตัวหนุ่มตอ่ปี  

ทีอ่ำคำรสถำนทีท่ีต่รวจสอบ 
 

 

ตวัอยา่งพนัธุ:์ 20 

ตวัอยา่งพนัธุ:์ 1120 

% ทีร่อดชวีติ 

หลงัจำกสองสปัดำห ์
 

 

จ ำนวนลกู/ไข ่ 

ในครอก/เลำ้ 
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พารามเิตอรก์ารเพาะพนัธุ ์ ขอ้มลูทีป้่อนเขา้แบบค านวณการผลติ 
จ านวนของแมพ่นัธุ ์ จ ำนวนแมพั่นธุท์ีส่งัเกตหรอือำ้งวำ่อยูใ่นอำคำรสถำนที ่

ป้อนเป็นจ ำนวนเต็ม เชน่ 50 

% แมพ่นัธุเ์ฉลีย่ตอ่ฤดกูาล รอ้ยละ (สดัสว่น) ของเพศหญงิทีผ่ลติครอกหรอืเลำ้ตอ่ปี 

ขอ้มลูนี้สำมำรถจัดหำไดจ้ำกอำคำรสถำนทีน่ี ้

แตค่วรไดรั้บกำรยนืยันโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูภำยนอกทีน่่ำเชือ่ถอื เชน่ 
ป้อน 70% ใหป้้อนเป็น 0.7 

หมายถงึจ านวนครอก/เลา้เฉลีย่ตอ่ปี จ ำนวนเฉลีย่ของครอกหรอืเลำ้ทีผ่ลติโดยตวัเมยีตอ่ปี 

ขอ้มลูนี้สำมำรถจัดหำไดจ้ำกอำคำรสถำนทีน่ี ้
แตค่วรไดรั้บกำรยนืยันโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูภำยนอกทีน่่ำเชือ่ถอื 

ป้อนเป็นตวัเลขทัง้หมดเชน่ 2 

จ านวนเฉลีย่ของลกูหลาน/ไขใ่นครอก/เลา้ ขอ้มลูนี้สำมำรถจัดหำไดจ้ำกอำคำรสถำนทีน่ี ้

แตค่วรไดรั้บกำรยนืยันโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูภำยนอกทีน่่ำเชือ่ถอื 

ป้อนเป็นตวัเลขทัง้หมดเชน่ 20 
1คา่เฉลีย่ทีร่อดชวีติหลงัจากผา่นไปสองสปั

ดาห ์

จ ำนวนไขเ่ฉลีย่หรอืลกูทีอ่ยู่ทีร่อดชวีติไดส้องสปัดำหห์ลงัจำกคลอด

หรอืฟัก ใสเ่ป็นรอ้ยละ (ของลกูหลำนทีร่อดชวีติ) เชน่ ป้อน 80% 

เป็น 0.8 

จ านวนตวัหนุม่สาวตอ่ปีในอาคารสถานทีท่ ีไ่

ดร้บัการตรวจสอบ 

จ ำนวนของลกูหลำนทีค่ำดกำรณ์ไวห้รอืจ ำนวนทีอ่ำ้งของตน้ตัวตวัเมี

ยทีส่ำมำรถผลติไดใ้นแตล่ะปี 

 

ข ัน้ตอนที ่2: ระหวา่งการตรวจสอบอาคารสถานที ่
 

A. การประชุมกบัเจา้ของหรอืผูจ้ดัการอาคารสถานที ่ 

 
1. เมือ่มำถงึอำคำรสถำนที ่ พบกับเจำ้ของหรอืผูจ้ัดกำรอำคำรสถำนที ่

ใหค้ ำอธบิำยถงึวัตถปุระสงคใ์นกำรตรวจสอบและยนืยันชนดิของขอ้มูลทีจ่ะรวบรวม  

 
2. ยนืยันกับเจำ้ของหรอืผูจ้ัดกำรอำคำรสถำนทีถ่งึขอ้มูลทีป้่อนลงในแบบฟอรม์กำรเก็บขอ้มูล แบบฟอรม์ 1 

ตำมขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบหรอืบันทกึกำรคำ้ทีม่มีำกอ่น ปรับปรุงแบบฟอรม์ตำมควำมเหมำะสม 
 

3. ระวงัขอ้มูลในแบบฟอรม์ 1 เกีย่วกับจ ำนวนตวัอย่ำงพันธุแ์ละกจิกรรมกำรซือ้ขำยของอำคำรสถำนทีท่ีม่มีำกอ่น 
โปรดจ ำไวใ้นใจร่วมกับขอ้มลูทีไ่ดรั้บจำกเจำ้ของหรอืผูจ้ัดกำรอำคำรสถำนที ่

และเริม่ตดัสนิวำ่จะไดรั้บกำรยนืยันจำกสิง่ทีส่งัเกตไดใ้นระหวำ่งกำรตรวจสอบทำงกำยภำพหรอืไม ่ 
 

ข.  การตรวจสอบอาคารสถานที ่
 

1. ตรวจสอบอำคำรสถำนทีก่ับเจำ้ของและ/หรอืผูจ้ัดกำร เมือ่ท ำกำรตรวจสอบ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ 
ไดถ้ำ่ยภำพตวัอยำ่งพันธุจ์ำกทกุขัน้ตอนของชวีติ อำคำรสถำนทีปิ่ดลอ้มหรอืปิดกัน้ 

อำหำรและ/หรอืบรเิวณเตรยีมอำหำร และบรเิวณทีบ่ม่เพำะ 
 

2. กรอกค ำถำมใน แบบฟอรม์ 2-4 โดยค ำนงึถงึระดบักำรผลติของอำคำรสถำนที ่ซึง่เจำ้ของหรอืผูจั้ดกำรไดอ้ำ้ง 
 

3. เมือ่ใชข้อ้มลูทีร่วบรวมใน แบบฟอรม์ 2-4 ก ำหนดแหลง่ทีม่ำ (หนำ้ 8) ใหเ้สร็จสมบรูณ์ 

เพือ่ระบแุหลง่ทีม่ำของตัวอยำ่งพันธุท์ีถ่กูตอ้งในอำคำรสถำนที ่
 

4. หลงัจำกกำรตรวจสอบทำงกำยภำพของตน้ตอโดยกำรกักขงัและอำคำรสถำนที ่
เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจจัดกำรและตวัแทนหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตรค์วรตดิตอ่เจำ้ของหรอืผูจ้ัดกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 

เพือ่ตรวจสอบบนัทกึและหำรอืเกีย่วกบัประเด็นตำ่งๆ ทีเ่กีย่วกับกำรตรวจสอบ 

 

                                        

1 % ทีร่อดชวีติหลังจำกสองสัปดำหเ์ป็นระยะเวลำใดๆ ซึง่สัตวใ์นกำรจ ำแนกพันธุส์ว่นใหญม่อีัตรำกำรตำยสงูสดุ เรำยอมรับว่ำ 

ระยะเวลำสองสัปดำหน์ีอ้ำจใชไ้ดด้กีับบำงชนดิพันธุม์ำกกวำ่ชนดิพันธุอ์ ืน่ๆ 
และขอกระตุน้ใหผู้ต้รวจสอบใชตั้วประมำณทีเ่ฉพำะเจำะจงของกำรจ ำแนกพันธุข์องตนเองเมือ่จ ำเป็น 



ค ำแนะน ำส ำหรับกำรตรวจสอบอำคำรเพำะพันธุโ์ดยกำรกักขังและฟำรม์ 
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ภารกจิทีจ่ะเสร็จสมบรูณ์:  
 

 จัดเก็บขอ้มลูใหส้มบรูณ์ แบบฟอรม์ 2-4 (หนำ้ 10-13)  

 กำรก ำหนดแหลง่ทีม่ำอย่ำงสมบรูณ์ (หนำ้ 8) 

 

หมายเหตเุกีย่วกบัแบบฟอรม์การจดัเก็บขอ้มลู 

 
1. แบบฟอรม์รวบรวมขอ้มูลทีม่ำพรอ้มกบัคูม่อืฉบับนีจ้ะบนัทกึขอ้มลูทีส่ ำคัญเกีย่วกับอำคำรสถำนทีท่ีไ่ดรั้บกำรตรวจสอ

บ จ ำนวนและชนดิของตัวอย่ำงพันธุท์ีท่ ำฟำรม์หรอืเพำะพันธุโ์ดยอำคำรสถำนทีนั่น้ 
ควำมรูท้ีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัอำคำรสถำนทีใ่นชว่งเวลำตำ่งๆ 

จะใหข้อ้มลูพืน้ฐำนทีเ่ป็นประโยชนส์ ำหรับกำรเปรยีบเทยีบในอนำคตและกำรตรวจสอบกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำยทีอ่ำจเ

กดิขึน้ ควรพมิพแ์บบฟอรม์ขอ้มูลทัง้หมดกอ่นกำรตรวจสอบแตล่ะครัง้ 
 

2. ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 1 (หนำ้ 10) กอ่นกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที ่ โดยใชข้อ้มลูจำกกำรเขำ้พบในครัง้กอ่น 
ผูต้รวจสอบสำมำรถใชข้อ้มลูนีเ้พือ่ท ำควำมคุน้เคยกบัอำคำรสถำนทีก่อ่นทีจ่ะมกีำรตรวจสอบ 

และเพือ่ใหเ้ป็นฐำนอำ้งองิส ำหรับสิง่ทีอ่ำคำรสถำนทีอ่ำ้ง กับสิง่ทีส่งัเกตได ้ 
 

3. แบบฟอรม์ 2 (หนำ้ 11) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐำนเกีย่วกบัอำคำรสถำนที ่

และควรจะกรอกขอ้มูลในระหวำ่งกำรตรวจสอบ  
 

4. แบบฟอรม์ 3 (หนำ้ 12) 
มจีดุมุง่หมำยเพือ่รวบรวมขอ้มูลรำยละเอยีดเกีย่วกบัชนดิพันธุแ์ตล่ะพันธุท์ีไ่ดรั้บกำรเพำะพันธุห์รอืท ำฟำรม์ไวท้ีอ่ำคำ

รสถำนที ่และควรกรอกขอ้มลูในระหวำ่งกำรตรวจสอบ  

 
5. แบบฟอรม์ 4 (หนำ้ 13) ควรกรอกขอ้มลูบำงสว่นในระหวำ่งกำรตรวจสอบและเสร็จสิน้หลงัจำกนัน้ 

ใชแ้บบฟอรม์เพือ่ตัดสนิใจขัน้สดุทำ้ยเกีย่วกับอำคำรสถำนทีโ่ดยกำรใหค้ะแนนชดุค ำถำม 
และเปรยีบเทยีบกับตำรำงที ่ 2 ในหนำ้ 14 ถงึหลักเกณฑเ์หลำ่นี้ แบบฟอรม์ 15 

จะชว่ยในกำรก ำหนดรหัสถิน่ก ำเนดิทีเ่หมำะสมส ำหรับตวัอย่ำงพันธุท์ีซ่ ือ้ขำยโดยอำคำรสถำนที ่

 

การก าหนดแหลง่ทีม่า 

 
1. เพือ่หำแหลง่ทีม่ำของตวัอย่ำงพันธุท์ีซ่ ือ้ขำยโดยอำคำรสถำนที ่

ใหส้อบถำมผูจั้ดกำรเพือ่ใหอ้ธบิำยขัน้ตอนกำรผลติและบนัทกึขอ้มูลทีร่ะบไุวใ้นสว่นกำรกำรเพำะพันธุใ์นฟำรม์และกำร

กกัขงัในแบบฟอรม์ 3 

2. หำกตอ้งกำรตรวจสอบแหลง่ทีม่ำของตัวอยำ่งพันธุอ์ยำ่งอสิระ ใหท้ ำแผนภมูแิหลง่ทีม่ำทำงดำ้นลำ่งใหเ้สร็จสิน้ 

โดยเริม่ตน้จำกเครือ่งหมำย X สดี ำและตอบค ำถำมแตล่ะขอ้ดว้ยค ำวำ่ "ใช"่ หรอื "ไมใ่ช"่ กอ่นจะด ำเนนิกำรตอ่ 

3. ควรใชแ้ผนภมูแิหลง่ทีม่ำร่วมกับผลลพัธข์องรำยกำรตรวจสอบอำคำรสถำนทีท่ีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์ 4 

4. ขอ้ควำมอธบิำยทีอ่ยูด่ำ้นลำ่งของแผนภมูแิหลง่ทีม่ำจะชว่ยในกำรตอบค ำถำมแตล่ะขอ้ 
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หมายเหตปุระกอบการพจิารณาขอ้ 1 – 3 
 
1. ประชำกรโดยกำรกกัขงัของตัวอยำ่งพันธุโ์ตเต็มวยัเป็นคณุลักษณะส ำคญัของกำรด ำเนนิกำรเพำะพันธุโ์ดยกำรกักขงั 

ตวัอยำ่งพันธุส์ ำหรับตัวโตเต็มวัยจะตอ้งมกีำรท ำเครือ่งหมำยไวอ้ย่ำงถกูตอ้ง {จ ำเป็นส ำหรับชนดิพันธุท์ีอ่ยูใ่นภำคผนวก 

I [มตทิีป่ระชมุที ่ 12.10 (ฉบบัที ่ CoP15)]} และควรอยูใ่นอำคำรสถำนทีปิ่ดลอ้มหรอืปิดกัน้ทีป่ลอดภัย 
ทีแ่ยกออกจำกประชำกรของตน้ตอตัวออ่นโดยกำรกกัขงัทัว่ไป อย่ำงไรก็ตำม กำรแยกตวัโตเต็มวยัออกจำกตน้ตออืน่ๆ 

อำจไม่สำมำรถใชไ้ดก้ับทกุชนดิพันธุ ์(เชน่ นกเลีย้ง และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมบำงชนดิ) 

 
2. อำคำรสถำนทีปิ่ดลอ้มหรอืปิดกัน้อำจมทีรำย โคลนหรอืเศษซำกส ำหรับวำงไขโ่ดยจระเขห้รอืเตำ่ กลอ่งรังนกส ำหรับนก 

งแูละสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมขนำดเล็ก โพรงส ำหรับตรวจสอบสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมหรอืจิง้จก 
หรอืพชืและพืน้ผวิทีเ่หมำะสมส ำหรับปลำตู ้ สตัวค์รึง่บกครึง่น ้ำและสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลัง ส ำหรับสตัวบ์ำงชนดิ 

โดยเฉพำะสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมขนำดใหญบ่ำงชนดิ (สตัวม์กีบีเลือ้ย หม ี เสอืโคร่งบำงอย่ำง) 

ควรมอีำคำรสถำนทีแ่ละสิง่ปิดลอ้มทีเ่พยีงพอส ำหรับแยกตวัเมยีทีต่ัง้ครรภห์รอืตัวเมยีทีค่ลอดออกจำกประชำกรโตเต็มวั
ยทัว่ไป ในทำ้ยทีส่ดุ 

ในบำงกรณีนัน้อำจจ ำเป็นตอ้งใชส้ถำนทีเ่ฉพำะส ำหรับกำรฟักไขห่รอืสถำนทีท่ดลองและหอ้งปฏบิตักิำรส ำหรับสตัวแ์พ
ทยเ์พือ่กระตุน้กำรวำงไข ่ (เชน่ ปลำ) ส ำหรับชนดิพันธุท์ีไ่มต่อ้งกำรอำคำรสถำนทีเ่ฉพำะส ำหรับกำรสบืพันธุ ์

ค ำตอบควรเป็น "ใช"่ 
 

3. เมือ่ใชแ้บบค ำนวณควำมสำมำรถในกำรผลติ (หนำ้ 6) 

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจจัดกำรจะปรกึษำหำรอืกับผูแ้ทนจำกหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตร ์
โดยควรก ำหนดวำ่จ ำนวนตัวโตเต็มวยัทีส่งัเกตไดม้คีวำมสำมำรถในกำรผลติจ ำนวนไขแ่ละ/หรอืตวัออ่นแรกเกดิทีส่งัเกต

หรอืรำยงำนไดห้รอืไม ่ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้
ควรมกีำรบนัทกึจ ำนวนตัวเมยีทีส่บืพันธุท์ัง้หมดเพือ่ใหม้กีำรประมำณระดับกำรผลติประจ ำปีไดอ้ยำ่งแมน่ย ำมำกขึน้ 

 
  

ใช ่
 

อำคำรสถำนทีน่ีม้ ี
ตน้ตอเป็นพ่อแมพั่นธุโ์ตเต็มวยัหรื

อไม่ 

 

ไมใ่ช ่
 

ใช ่

 

ตวัอยำ่งพันธุม์าจากป่า 
 

ตวัอยำ่งพันธุม์กีารท าฟาร์

ม 

 
อำคำรสถำนทีน่ี้ผำ่นรำยกำร

ตรวจสอบอำคำรสถำนทีเ่กี่
ยวกับกำรรวบรวมขอ้มลูใน 

แบบฟอรม์ 4 หรอืไม ่ 

 

ไมใ่ช ่
 

ไมใ่ช ่
 

ไมใ่ช ่
 

มตีน้ตอโตเต็มวยัเพยีงพอทีอ่ำคำร
สถำนทีเ่พือ่จะผลติตวัอย่ำงพันธุท์ี่

สง่ออกหรอืไม ่
 

ตวัอยำ่งพันธุม์าจากป่า 
 

ตวัอยำ่งพันธุอ์ยูโ่ดยการกกัขงั 

(รหัสถิน่ก ำเนดิ F) 

 

1 

3 

ไมใ่ช ่
 

มโีครงสรำ้งพืน้ฐำนเพยีงพอส ำหรั

บกำรสบืพันธุเ์ฉพำะชนดิพันธุห์รอื
ไม่ 

 2 

อำคำรสถำนทีน่ี้ผำ่นรำยกำรตรวจส
อบอำคำรสถำนทีเ่กีย่วกบักำรรวบร

วมขอ้มลูใน แบบฟอรม์ 4 หรอืไม่ 
 

ใช ่

 

ใช ่
 

ใช ่
 



แบบฟอรม์การรวบรวมขอ้มลู

เป็นอาคารสถานทีจ่ดทะเบยีนเพือ่ผลติเพือ่การสง่ออกชนดิพันธุใ์ด:

ชือ่ทางวทิยาศาสตร ์

จ านวน

ตวัอย่าง

พนัธุ ์

ทัง้หมดที่

ตรวจสอบ

คร ัง้ล่าสุด

จ านวนพ่อแม่ที่

เพาะพนัธุ ์(ถา้
เป็นไปได ้ใหร้ะบุ

จ านวนตวัเมยีที่

เพาะพนัธุ)์ เมือ่
ตรวจสอบคร ัง้

ล่าสุด

จ านวน

ตวัอย่าง

พนัธุท์ีข่าย/
สง่ออกต ัง้แต่

การ

ตรวจสอบ

คร ัง้ล่าสุด

* รหสัถิน่
ก าเนิด

ตามทีร่ะบุ

ไวส้ าหรบั

เอกสาร

อนุญาต

สง่ออก

กอ่นหน้านี้

ข ัน้ตอนตอ่ไป: กรอกแบบฟอรม์ 2 ของอาคารสถานที่

วันทีต่รวจสอบ: ชือ่ผูต้รวจสอบอาวโุส:

ชือ่อาคารสถานที:่

ขอ้มลูพืน้ฐานจากการตรวจสอบลา่สดุ 
(จะรวบรวมโดยผูม้อี านาจจัดการจากบนัทกึทีม่)ี

วันทีต่รวจสอบครัง้ลา่สดุ:

* นยิามของรหัสถิน่ก าเนดิ เปิดดู www.cites.org เพือ่อา่นค าจ ากดัความโดยละเอยีด

R - ไขท่ีร่วบรวมจากป่าหรอืตัวออ่นทีเ่ลีย้งโดยกกัขัง
C - ภาคผนวก II ทีร่ะบชุนดิพันธุท์ีร่ะบไุวโ้ดยกกัขังเพือ่จดุประสงคท์างการคา้หรอื
ภาคผนวก I ทีร่ะบไุวใ้นชนดิพันธุท์ีเ่ลีย้งไวโ้ดยกกัขังเพือ่จดุประสงคท์ีม่ใิชเ่พือ่
การคา้
D - ภาคผนวก I ทีร่ะบชุนดิพันธุท์ีเ่ลีย้งโดยกกัขงัเพือ่วตัถปุระสงคท์างการคา้

1
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แบบฟอรม์การรวบรวมขอ้มลู

ทีอ่ยูข่องอาคารสถานทีแ่ละขอ้มลูผูต้ดิตอ่:

วันทีต่รวจสอบครัง้ลา่สดุ:

เจา้ของอาคารสถานที:่

ชือ่และต าแหน่งงานของเจา้หนา้ทีอ่าคารสถานทีท่ีต่ดิตามเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ:

ประเภทของการ
ตรวจสอบ:

เริม่ตน้

กจิวัตรประจ า

การตดิตามผล (ในกรณีทีม่กีารตรวจพบความคลาดเคลือ่น หรอืความผดิปกติ
ในระหวา่งการตรวจสอบกอ่นหนา้ทีย่ังไมแ่กไ้ข)

ปีทีท่ีก่อ่ตัง้อาคารสถานที:่

มเีจา้หนา้ทีใ่นอาคารสถานทีน่ีจ้ านวนเทา่ไร

ท างานเต็มเวลา ท างานไมเ่ต็มเวลา

ชือ่อาคารสถานทีซ่ ือ้ขาย:

วันทีต่รวจสอบ: ชือ่ผูต้รวจสอบอาวโุส:

ชือ่อาคารสถานที:่

ขอ้มลูท ัว่ไปเกีย่วกบัอาคารสถานที่

ชือ่และต าแหน่งของเจา้หนา้ทีต่รวจสอบทัง้หมดทีม่อียู:่

1.

2.

บรษัิทนี้เก็บสตัวไ์วใ้นสถานทีอ่ืน่หรอืไม่

ถา้ใช ่อยูท่ีไ่หน

ใช่ ไมใ่ช่

ถา้ใช ่ใหจ้ดัเตรยีมเพือ่ตรวจสอบสถานทีต่ ัง้โดยเร็วทีส่ดุ

การด าเนนิงานมกีารเขา้ถงึบรกิารสตัวแพทยม์อือาชพีหรอืไม่

ถา้ใช ่ชือ่และทีอ่ยูข่องสตัวแพทยค์อือะไร

ใช่ ไมใ่ช่

2

ข ัน้ตอนตอ่ไป: กรอกแบบฟอรม์ 3 ใหค้รบถว้นตามชนดิพันธุเ์ฉพาะ
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แบบฟอรม์การรวบรวมขอ้มลู

*วันทีไ่ดช้นดิพันธุแ์รกมาหรอื
ถิน่ก าเนดิและชว่ง
ชวีติของตน้ตอเริม่ตน้

คณุเพาะพนัธุน์ีห้รอืไม่

คณุเริม่เพาะพันธุเ์มือ่ไหร่

จ านวนทีผ่ลติในปีกอ่น

ตน้ตอทีเ่ป็นพอ่แมพ่นัธุ ์

% ของพันธุต์ัวเมยีในแตล่ะปี

อาคารสถานที่ นับโดยผูต้รวจสอบ

(ถา้เป็นไปได)้

ตัวผูห้รอื ตัวเมยีหรอื

ใช่ ไมใ่ช่

การเลีย้งตน้ตอ
(เล ีย้งโดยการกกัขงัและเลีย้งในฟารม์รวมกนั)

จ านวนตัวออ่นทีม่ี

อายทุีเ่จรญิวัย (ปี)

ขนาดหรอืน ้าหนักทีอ่ายทุีเ่จรญิวัย (เซนตเิมตรหรอืกรัม)?

นับโดยผูต้รวจสอบ

(ถา้เป็นไปได)้

ขอ้มลู

อาคารสถานที่

ขอ้มลู

เปอรเ์ซ็นตข์องตัวออ่นทีอ่ยูร่อกเมือ่มอีายเุกนิ 2 สปัดาห์

จ านวนครอก/เลา้ตอ่ปี

วันทีต่รวจสอบ: ชือ่ผูต้รวจสอบอาวโุส:

ชือ่อาคารสถานที:่

รายละเอยีดของชนดิพนัธุ ์
(ตอ้งกรอกขอ้มลูแยกตา่งหากส าหรับแตล่ะชนดิพนัธุท์ีจั่ดขึน้ทีอ่าคารสถานที)่

ชนดิพันธุ:์

สตัวพ์อ่แมพั่นธุก์นิอะไร 

จ านวนลกูหลาน/ไขใ่นครอก/เลา้

จ านวนตัวเมยี

จ านวนของตัวผูท้ีม่อียู่

จ านวนพอ่แมพั่นธุท์ีม่อียู่

คณุใหอ้าหารสตัวต์ัวโตและสตัวต์วัออ่นหรอื 

รวมถงึอตัราการตายของไขท่ีไ่มไ่ดฟั้ก

* มสีตัวเ์พิม่เตมิมาตัง้แตท่ีค่ณุซือ้ตน้ตอเริม่แรกหรอืไม ่ถา้ม ีมาจากทีไ่หน

จ านวนตน้ตอเริม่ตน้และเพศ ถา้ทราบ

* ผูต้รวจสอบควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดร้ับตวัอยา่งพนัธุถ์กูตอ้งตามกฎหมายและปฏบิตัติาม CITES ในกรณีของตวัอยา่งพนัธุก์ลุม่
I ตอ้งจัดท าใบแจง้หนีแ้ละ/หรอืใบซือ้ขาย

คณุเลีย้งชนดิพันธุน์ีใ้นฟารม์หรอืไม่

ไมใ่ช่ใช่

ชว่งชวีติใดทีม่กีารเกบ็เกีย่ว 

3

ขนาดทีข่าย (เซนตเิมตรหรอืกรัม)

จ านวนทีเ่ก็บเกีย่วในปีกอ่น
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ชือ่ชนดิพันธุ:์

คะแนนอาคารสถานทีแ่ละการตดัสนิข ัน้สดุทา้ย

0

จ. อาคารสถานทีน่ี้มกีารเก็บบนัทกึขอ้มลูตัวอยา่งพันธุข์องชนดิพันธุท์ีถ่กู
สง่ออกหรอืไม่

ฉ. การด าเนนิการมสีถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการผลติและ/หรอืการจัดเก็บ
และ/หรอืการเตรยีมอาหารทีเ่หมาะสมส าหรับตัวอยา่งพันธุท์ีไ่ดรั้บการเลีย้งดู
หรอืไม่

ซ. ตัวอยา่งพันธุใ์นอาคารสถานทีแ่สดงสญัญาณทีบ่ง่บอกถงึ
แหลง่ก าเนดิเถือ่นใดๆ หรอืไม ่(ดคู าอธบิาย)

ฌ. รูว้า่ชนดิพันธุย์ากทีจ่ะเพาะพันธุแ์ละ/หรอืรักษาไวโ้ดยกกัขงัหรอืไม ่

ฎ. อาคารสถานทีแ่หง่นี้ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้มานานพอทีจ่ะผลติชนดิพันธุใ์น
ปรมิาณและขนาดทีอ่า้งหรอืไม ่

ฏ. ส าหรับชนดิพันธุท์ีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก I พอ่แมพั่นธุต์น้ตอและลกูหลาน
มเีครือ่งหมายประจ าตัวและหมายเลขถาวรหรอืไม ่

ช. ผลผลติของอาคารสถานทีส่อดคลอ้งกบัผลผลติทีไ่ดจ้ากประมาณการการ
ผลติหรอืไม ่(จากจ านวนตน้ตอตัวโต, จ านวนตัวผู,้ จ านวนตัวเมยี, จ านวนตัว
ออ่น) 

วันทีต่รวจสอบ: ชือ่ผูต้รวจสอบอาวโุส:

ชือ่อาคารสถานที:่

ค. อาคารสถานทีแ่หง่นีม้สี ิง่อ านวยความสะดวกดา้นทีอ่ยู/่การปิดลอ้มที่
เหมาะสมกบัชนดิพันธุแ์ละขัน้ตอนชวีติทีพ่จิารณาหรอืไม่

กา () ไวใ้นชอ่งท าเครือ่งหมายทีส่ะทอ้นถงึอาคารสถานทีใ่นค าถามแตล่ะขอ้ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งทีส่ดุ ชอ่งท าเครือ่งหมายแตล่ะชอ่งมกีารจัดสรรคะแนน กลอ่งสเีทาไมค่วรถกูกา

เมือ่เสร็จแลว้ ใหร้วมผลคะแนนเพือ่ก าหนดการตดัสนิขัน้สดุทา้ยส าหรับอาคารสถานที ่ใช ้
คะแนนนีเ้พือ่ก าหนดสถานภาพของอาคารสถานทีท่ีด่า้นลา่งของหนา้

ภาคผนวก I ชนดิพนัธุ ์

ท ัว่ไป

อาคารสถานที่

ง. อาคารสถานทีท่ีอ่ยูอ่าศัย/การปิดลอ้มเพยีงพอและ/หรอืเหมาะสมส าหรับการ
รายงานระดับการผลติประจ าปีและตน้ตอของตัวอยา่งพันธุท์ีเ่ก็บไวโ้ดยกกัขงั
หรอืไม่

ก. อาคารสถานทีท่ีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมายเพือ่ใหม้แีละผสมทกุชนดิ
พันธุท์ีเ่ห็นในระหวา่งการตรวจสอบหรอืไม่

ข. เหตกุารณ์ผดิปกตเิกดิขึน้ในระหวา่งการตรวจสอบหรอืไม่

เฉพาะบางชนดิพนัธุ ์

รายการตรวจสอบของอาคารสถานที่
(กรอกส าหรับแตล่ะชนดิพันธุโ์ดยใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บในระหวา่งการตรวจสอบ)

คะแนนสดุทา้ย

1 2

คะแนน

การตดัสนิข ัน้สดุทา้ย:  

นา่พอใจ

ตอ้งมกีารตรวจตดิตามผล

ไมน่า่พอใจ

โปรดดหูนา้ 14 ของเอกสารค าแนะน าเพือ่
อา่นขอ้มลูเกีย่วกับการตัดสนิใจขัน้สดุทา้ย
ส าหรับอาคารสถานที่

4

ขอ้ความอธบิายส าหรบัแตล่ะค าถามจะมอียูใ่นหนา้ 13 ของ
เอกสารค าแนะน า

15

ไมใ่ช่ ใช่

ใช่ ไมใ่ช่

ไมใ่ช่ ใช่

ไมใ่ช่ ใช่

ใช่ ไมใ่ช่

ไมใ่ช่ ใช่

ไมใ่ช่ ใช่

ใช่ ไมใ่ช่

ไมใ่ช่ ใช่

ไมใ่ช่ ใช่

ไมใ่ช่ ใช่
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ตารางที ่1. ขอ้ควำมอธบิำยเพือ่ตอบค ำถำมในแบบฟอรม์ 4 
 
หมายเลข
ค าถาม 

ค าอธบิาย 

ก. อำคำรสถำนทีค่วรมเีอกสำรอนุญำตใหเ้ก็บรักษำชนดิพันธุไ์วใ้นระหวำ่งกำรตรวจสอบ นอกจำกนี ้

ควรรวมถงึชนดิพันธุท์ีไ่ม่ไดรั้บกำรเพำะพันธุเ์พือ่กำรคำ้สง่ออก แตเ่ก็บไวเ้ป็นสว่นตวั  

ข. ควรสงัเกตกจิกรรมทีผ่ดิปกตใินระหวำ่งกำรตรวจสอบ ซึง่อำจรวมถงึ แตไ่มจ่ ำกัดเฉพำะ: 

กำรปฏเิสธไมใ่หเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบไปยังพืน้ทีห่นึง่ของอำคำรสถำนที ่

(ซึง่อำจใชส้ ำหรับรักษำตวัอย่ำงพันธุท์ีไ่ม่ไดรั้บอนุญำตในกำรคำ้ 
หรอืสถำนทีด่งักลำ่วอำจไมม่เีอกสำรอนุญำตใหเ้ก็บรักษำ) 

หลกัฐำนกำรจัดสง่ตวัอย่ำงพันธุท์ีไ่ม่ไดรั้บอนุญำตในกำรคำ้ 
และผูจ้ัดกำรหรอืเจำ้ของอำคำรสถำนทีไ่มส่ำมำรถใหข้อ้มลูเกีย่วกับตวัอย่ำงพันธุท์ีเ่ก็บไวใ้นอำคำรสถำนที ่

หรอืไมท่รำบต ำแหน่งทีจ่ะหำขอ้มลูนี้ 

ค. อำคำรสถำนทีปิ่ดกัน้หรอืปิดลอ้มทีเ่หมำะสมควรมดีงันี้ 
ป้องกนัไมใ่หต้ัวอย่ำงพันธุห์ลดุเขำ้ไปในป่ำ 

ป้องกนัไมใ่หต้ัวอย่ำงพันธุจ์ำกป่ำเขำ้สูอ่ำคำรสถำนทีแ่ละอำคำรสถำนทีปิ่ดลอ้มหรอืปิดกัน้เพือ่ผสมกับตัวอ
ยำ่งพันธุพั์นธุส์ตัวท์ีผ่สมโดยกำรกกัขงั และ 

จัดหำอำคำรสถำนทีท่ีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรเจรญิเตบิโตและกำรพัฒนำชนดิพันธุเ์ฉพำะ 

อำคำรสถำนทีท่ีเ่หมำะสมส ำหรับกำรปิดลอ้มหรอืปิดกัน้อำจประกอบดว้ยกรงตะแกรงลวด ตูก้ระจกบรรจนุ ้ำ 
บอ่ (เชน่ ส ำหรับเตำ่และปลำ) พืน้ทีส่ ิง่แวดลอ้มจ ำลอง (เชน่ ส ำหรับสตัวเ์ลือ้ยคลำน) สถำนทีเ่ลีย้งนก 

(เชน่ ส ำหรับนก) ลำนและแผงทีม่รัีว้ (เชน่ ส ำหรับ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม) นอกจำกนี ้
ยังอำจมวีัสดกุอ่สรำ้งทีเ่ฉพำะเจำะจงและควำมสงูต ำ่สดุทีข่ ึน้อยูก่ับชนดิพันธุ ์

โครงสรำ้งและอำคำรสถำนทีท่ีเ่หมำะสมควรมอียูใ่นทีปิ่ดลอ้มทกุชนดิเพือ่กำรเจรญิเตบิโตทีด่ขีองสตัว ์
เชน่ชำมและถำดอำหำรหรอืถำดน ้ำ พืน้ทีห่ลบซอ่นและพืน้ทีส่ ำหรับอำบแดดทีเ่หมำะสม 

พืน้ทีแ่หง้ทีเ่หมำะสมส ำหรับพันธุส์ะเทนิน ้ำสะเทนิบก กำรสอ่งสวำ่งและอณุหภมูทิีเ่หมำะสม เป็นตน้ 

ง. อำคำรสถำนทีท่ีเ่หมำะสมหรอือำคำรสถำนทีใ่นกำรปิดลอ้มควรมอีปุกรณ์ 
โครงสรำ้งและพืน้ทีเ่พยีงพอส ำหรับกำรเลีย้งสตัว ์

ควรมอีำคำรสถำนทีปิ่ดลอ้มหรอืปิดกัน้ทีเ่พยีงพอในกำรผลติลกูหลำนและ/หรอืตวัอยำ่งพันธุท์ีอ่ำ้งวำ่ผลติโ

ดยอำคำรสถำนทีไ่ดต้ำมจ ำนวนนัน้ 

จ. บนัทกึกำรบ ำรุงรักษำเป็นสว่นหนึง่ของกำรจัดกำรในกำรด ำเนนิงำนของกำรเพำะพันธุใ์นฟำรม์และ/หรอืกำร

กกัขงั 
อำคำรสถำนทีใ่นกำรกำรเพำะพันธุใ์นฟำรม์และกำรกกัขงัทีแ่ทจ้รงิมักเก็บรักษำขอ้มลูทัง้หมดของตน้ตอ 

กำรปฏบิตักิำรเลีย้งโดยทั่วไปและกำรรักษำโรค หรอืตวัอย่ำงพันธุท์ีไ่ดรั้บบำดเจ็บไวโ้ดยปกต ิ 

บนัทกึอืน่ๆ อำจถูกเก็บไวเ้กีย่วกบั: 
กำรเสยีชวีติและกำรก ำจัดตวัอยำ่งพันธุท์ีต่ำย 

กำรผลติตน้ตอประจ ำปี (ตัวออ่นแรกเกดิ ไข ่รอ้ยละของกำรฟักไข ่ฯลฯ) 
จ ำนวนและแหลง่ทีม่ำของตน้ตอพ่อแมพั่นธุ ์และ 

อำยุและขอ้มลูประจ ำตวั (เชน่ หมำยเลขแถบหรอืป้ำย เครือ่งรับสง่สญัญำณ 

เครือ่งหมำยจ ำแนกควำมแตกตำ่ง) ของตัวอยำ่งพันธุ ์
บนัทกึอำจเป็นแบบงำ่ยเหมอืนกบับนัทกึย่อทีเ่ขยีนไวด้ว้ยมอืในสมดุบนัทกึ 

เพือ่สรำ้งสมดุบนัทกึแบบออนไลน์ 

ฉ. อำคำรสถำนทีนั่น้ควรใหอ้ำหำรเฉพำะชนดิพันธุท์ีเ่พยีงพอตอ่ทกุชว่งชวีติของตวัอย่ำงพันธุท์ีเ่ก็บไว ้
ตวัอยำ่งพันธุเ์ชน่ งตูัวออ่นอำจตอ้งกำรหนูขนำดเล็ก ในขณะทีง่โูตเต็มวัยอำจตอ้งกำรหนูหรอืไกข่นำดใหญ่ 

ช. ตวัอยำ่งพันธุท์ีป่ระกำศวำ่เพำะพันธุใ์นจำกอำคำรสถำนทีท่ีด่เูหมอืนจะเกนิควำมสำมำรถในกำรเพำะพันธุข์
องสตัวเ์หลำ่นี้จะแสดงใหเ้ห็นถงึกจิกรรมน่ำสงสยัทีเ่ป็นไปได ้

ผูต้รวจสอบควรใชแ้บบค ำนวณควำมสำมำรถในกำรผลติ (หนำ้ 6) เพือ่ระบผุลผลติทีเ่ป็นไปได ้

ค ำถำมนีไ้มเ่กีย่วขอ้งกบัอำคำรสถำนทีท่ ำฟำรม์ 
แตต่อ้งมกีำรระบถุงึเมือ่อำคำรสถำนทีอ่ำ้งวำ่มดี ำเนนิกำรเพำะพันธุใ์นสภำพแวดลอ้มทีม่กีำรควบคมุ 

ซ. ตวัอยำ่งพันธุท์ีน่ ำมำจำกป่ำมักแสดงอำกำรทีไ่มพ่บในตวัอย่ำงพันธุท์ีอ่ยูโ่ดยกำรกักขงั 

ซึง่อำจแจง้เตอืนผูต้รวจสอบตอ่กำรอำ้งทีเ่ป็นเท็จตอ่กำรเพำะพันธุโ์ดยกำรกักขงั 
ตวัชีบ้ง่ดงักลำ่วอำจรวมถงึ: 

 มคีวำมเครยีดสงู (สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมเดนิภำยในกระชงั จมูกถลอกของง ู

ควำมกำ้วรำ้วหรอืควำมรุนแรงและควำมตงึเครยีดในระดับสงู); 
 ควำมเสยีหำยทำงกำยภำพ (รอยแผลเป็นบนผวิหนังของทกุชนดิพันธุ ์กระดองเตำ่หัก 

บำดแผลจำกบว่ง) และ  

จ ำนวนพยำธสิงู (เห็บทีง่ ูจิง้จกและเตำ่ เหำทีส่ตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมและนก) หรอืปัญหำผวิหนัง 
(บรเิวณหัวลำ้น/เปลอืย ควำมผดิปกตขิองขนำด เปลอืกเน่ำ ฯลฯ) 
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หมายเลข
ค าถาม 

ค าอธบิาย 

ฌ. อำคำรสถำนทีท่ีอ่ำ้งวำ่เป็นแหลง่ผลติตวัอย่ำงพันธุจ์ ำนวนมำกทีจ่ะเพำะพันธุแ์ละ/หรอืรักษำไวโ้ดยกักขงัไ

ดย้ำกอำจท ำใหม้กีำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีเ่ขม้งวดกวำ่อำคำรสถำนทีท่ีเ่ลีย้งชนดิพันธุไ์ดง้ำ่ย 

ฎ. ปรมิำณกำรคำ้ตัวอยำ่งพันธุจ์ำกอำคำรสถำนทีท่ีจั่ดตัง้ขึน้เมือ่เร็วๆ นีอ้ำจบง่บอกถงึกจิกรรมทีน่่ำสงสยั 

อำคำรสถำนทีด่งักลำ่วควรไดรั้บกำรจัดตัง้ขึน้มำนำนพอทีจ่ะผลติลกูหลำน 

(ถำ้อำ้งวำ่ตัวอย่ำงพันธุเ์ป็นพ่อพันธุแ์มพั่นธุโ์ดยกักขงั) ตวัอยำ่งพันธุเ์ชน่ 
เมือ่เป็นเชน่นีอ้ำจรวมถงึชนดิพันธุท์ีเ่ตบิโตชำ้หรอืใชเ้วลำหลำยปีในกำรทีจ่ะมำถงึวยัเจรญิพันธุ ์

และชนดิพันธุท์ีผ่ลติลกูเพยีงไมก่ีต่วัตอ่แตล่ะครอก 

ฏ. ตวัอยำ่งพันธุใ์น CITES ภำคผนวก I ตอ้งมเีครือ่งหมำยประจ ำตวั (ดมูตทิีป่ระชมุที ่12.10 (ฉบับที ่CoP15)) 
กำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดนีอ้ำจสง่ผลใหว้ธิกีำรอืน่ๆ ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดงักลำ่ว 

 

ข ัน้ที ่3: หลงัจากการตรวจสอบอาคารสถานที ่
 
1. เมือ่เสร็จสิน้กำรตรวจสอบแลว้ ใหท้ ำแบบค ำนวณควำมสำมำรถในกำรผลติอกีครัง้ (หนำ้ 6) 

เพือ่ก ำหนดจ ำนวนตวัอยำ่งพันธุโ์ดยประมำณทีค่วรมอียูใ่นอำคำรสถำนทีห่รอืสำมำรถผลติได ้

โดยพจิำรณำจำกขอ้มลูทีไ่ดรั้บกำรปรับปรุงทีร่วบรวมในระหวำ่งกำรตรวจสอบ 
 

2. ใชแ้บบค ำนวณควำมสำมำรถในกำรผลติ (หนำ้ 6) 
และขอ้มลูทีร่วบรวมระหวำ่งกำรตรวจสอบและเขำ้สูร่ำยกำรตรวจสอบอำคำรสถำนทีใ่นแบบฟอรม์ 4 

แลว้ก ำหนดผลรวมของคะแนนส ำหรับอำคำรสถำนที ่

 
3. ใชผ้ลรวมของคะแนนส ำหรับอำคำรสถำนทีแ่ละค ำแนะน ำในตำรำงที ่2 ดำ้นลำ่ง 

เพือ่พจิำรณำถงึควำมเป็นไปไดท้ีอ่ำคำรสถำนทีด่งักลำ่วจะท ำกำรเพำะพันธุแ์ละ/หรอืเลีย้งสตัวโ์ดยกำรกกัขงั  
 

4. ในบำงกรณี (เชน่ 

มคีวำมแตกตำ่งระหวำ่งตวัเลขประมำณกำรและจ ำนวนทีส่งัเกตไดข้องลกูหลำนหรอืกำรขำดโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นกำร
เพำะพันธุท์ีเ่หมำะสม) 

อำจจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสอบและตดิตำมอยำ่งเขม้ขน้พรอ้มกบัตวัแทนของหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตร ์(หรอื 
บคุลำกรอืน่ๆ ทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม) เพือ่ประเมนิผลกำรปรับปรุงพันธุแ์ละ/หรอืกำรเลีย้งสตัวไ์ดอ้ย่ำงถกูตอ้งมำกขึน้ 

โดยกำรตรวจสอบบนัทกึอยำ่งใกลช้ดิ 

 
ตารางที ่2. 
ค ำแนะน ำในกำรตัดสนิใจขึน้อยูก่บัผลรวมของคะแนนในกำรตรวจสอบ 
แบบฟอรม์ 4 
 
คะ
แน
น 

ค าแนะน าในการพจิารณาความเป็นไปไดท้ีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั 
CITES 
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ไมน่่ำเป็นไปไดว้ำ่ อำคำรสถำนทีด่งักลำ่วมกีำรเพำะพันธุห์รอืท ำฟำรม์ตำมจ ำนวนตัวอยำ่งพันธุท์ีอ่ำ้งไว ้
ผูบ้รหิำรควรตรวจสอบกำรด ำเนนิงำนของอำคำรสถำนทีอ่ยำ่งใกลช้ดิ ในกรณีเชน่นัน้ 

ควรมกีำรตรวจสอบอยำ่งเขม้งวดมำกขึน้ตอ่ไป โดยกำรเพิม่ควำมเชีย่วชำญ (ทีเ่หมำะสม) 
ขอ้ควรระวงัในกำรออกเอกสำรอนุญำตกำรสง่ออก  

 

หำกกำรตรวจสอบเพิม่เตมิยนืยันถงึกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำย 
ควรสง่เรือ่งไปยังเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยเพือ่ใหด้ ำเนนิกำรตำมทีเ่หมำะสม 

 

8 – 11 

 

มคีวำมเป็นไปไดว้ำ่ ชนดิพันธุท์ีก่ ำลงัพจิำรณำก ำลงัถูกท ำฟำรม์ (ใชร้หัสถิน่ก ำเนดิ R)  

 
ในกรณีของกำรด ำเนนิกำรทีอ่ำ้งวำ่เป็นชนดิพันธุท์ีอ่ยูโ่ดยกักขัง 

ควำมสงสยับำงประกำรตอ่ควำมเหมำะสมในกำรใชร้หัสถิน่ก ำเนดิ C หรอื D ยังคงมอียู ่
ควรใชข้อ้ควรระวงัในกำรออกเอกสำรอนุญำต 
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อยำ่งไรก็ตำม 

คะแนนนี้อำจสะทอ้นใหเ้ห็นถงึกำรจัดกำรทีไ่มเ่หมำะสมและตอ้งมขีอ้มูลเพิม่เตมิจำกกำรตรวจสอบอยำ่งเข ้
มงวดเพือ่ตรวจสอบก ำลงักำรผลติดว้ยควำมมั่นใจ 

 

> 11 
 
มคีวำมเป็นไปไดส้งูมำกทีอ่ำคำรสถำนทีน่ีจ้ะท ำฟำรม์หรอืเพำะพันธุส์ตัวโ์ดยกกัขงั 

 

 


